Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 19 NOVEMBER 2019

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av vice ordförande Sara Curan.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Bergqvist

Frånvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Närvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Närvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Närvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Frånvarande

Informationsansvarig

Emma Aminy

Närvarande

Sportmästare

Rasmus Nilsson

Närvarande

Klubbmästare

Amanda Alwall

Närvarande

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Mattias Svanström och Daniel Stormlund.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-11-12 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att mässkartan är färdig och katalogen är färdig för tryck. Banketten
är nästan full och anmälan är öppen till kontaktsamtalen.
Projektansvariga frågade styrelsen om peppkvällen och om det går bra att alkohol förekommer.
Styrelsen informerade PA att det går bra så länge det finns alkoholfria alternativ och att alkoholen inte
står i centrum.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för JF-pins

Informationsansvarig ville ta beslut på en kostnad för 200 st. pins till examen om 4 885,00. Styrelsen
godkände kostnaden.
3.2.
Klubbmästare ville ta beslut på en kostnad för finsittningen om 80 583 kr. Ekonomiansvarig påpekade
att JF har fått in 63 580 kr, alltså har JF endast lagt ut 17 003 kr. Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Förmingel innan banketten

Styrelsen diskuterade dels vilka som bör bjudas med till förminglet för JF Sverige. Vidare diskuterade
styrelsen hur betalning ska ske för alkohol som är till styrelsen. På grund av Umeå Studentkårs nya
policy får föreningen endast finansiera alkohol för utomstående, så styrelsen konstaterade att dom får
swisha för sina drinkar.

4.2.

Skidresa

Klubbmästaren informerade styrelsen om att SkiStar har svarat på hennes mail och sagt att JF kan
anordna en resa. Styrelsen diskuterade att lägga upp en bindande intresseanmälan för att se till så
tillräckligt många ska åka för att det ska gå. Alltså kommer inte JF att ligga ute med några pengar men
ändå ha möjligheten att anordna en resa till ett förmånligt pris för medlemmarna.

4.3.

Engagemangssystem

Kvällschefen närvarade på mötet för att utvärdera det nya engagemangssystemet. Kvällschefen
välkomnade systemet och trodde att det kan hjälpa till att dra folk. Styrelsen diskuterade möjligheten
för styrelsemedlemmar att ta del av engagemangssystem om dom arbetar på en EPP, styrelsen ansåg
att det bör räknas som att man jobbar bakom baren och att man då kan få ta del av systemet som en
vanlig medlem.
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5.

Informationspunkter
5.1.

Klagomål

Klubbmästare informerade styrelsen om klagomålet som har inkommit på JF Klaga angående dom
långa köerna innan EPP:er och svårigheter för jurister att komma in. Klagaren föreslog att
klubbmästare skulle föreslå 15 minuter förtur för jurister, och klubbmästaren informerade styrelsen att
hon redan har lyft ett sådant förslag för E-puben ett par gånger sedan men blivit nekad. E-puben
insisterar på att hålla alla EPP:er öppna för alla och att förtur endast ges till människor som har jobbat.
Detta ämne fick in styrelsen på diskussioner om att byta kårhus, då villkoren på E-puben inte är ideala
och det blir svårt för en liten skara som juristerna att konkurrera med ekonomerna som är tre gånger så
många. Ett förslag var Origo, men ingenjörerna är precis lika många. Styrelsen sköt upp
konversationen tills hela styrelsen var på plats och mer information finns om möjligheten att byta.

5.2.

Sittning med ekonomerna

Klubbmästare informerade styrelsen att hennes sittning med ekonomerna som skulle hållas på lördag
(23/11) blir inställd till följd av lågt intresse på biljettförsäljningen.

5.3.

Sportevenemang

Sportmästare informerade styrelsen om att han eventuellt vill planera något evenemang, som en
träningsmatch mot ekonomerna och en eventuell turnering.

6.

Övriga frågor
6.1.

Inköp till JF-rummet

Styrelsen diskuterade att det krävs kaffe, oatly, kaffefilter och städspray till JF-rummet. Sportmästare
och hans efterträdare tog på sig uppgiften.

7.

Mötets avslutande

Vice ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Mattias Svanström

Justerat, Daniel Stormlund
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